REUNIÃO DE OBREIROS E MINI VIGÍLIA FINAL DE ANO – 05/12/15
Texto extraído da pregação do Pastor Balmir Rodrigues da Cunha,
por Irmã Graça Moura.
Saúdo a Igreja com a Paz do Senhor Jesus!
Que alegria podermos realmente ter a consciência que estamos no Caminho certo, que estamos na
estrada até que venha o nosso Senhor!
João 15.16: "Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e
deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai
[quando for orar] ele vo-lo conceda [dê a vós]".
Quando você tem um pedido a Deus, você deve observar que a sua reivindicação deve ser
justificada, ela deve ter sido com certeza protocolada. Ninguém pode chegar ao Senhor e pedir
coisas assim de qualquer jeito. Qual é a tua demanda? Qual o teu postulado? Ou seja, você
considera justo o seu pedido? Você considera justíssimo a Glória de Deus no teu pedido? O que está
sendo requerido hermeneuticamente?
Lucas 12.48: "Mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoites [exigências, provas], com poucos
açoites [provas] será castigado [provados]. E, a qualquer que muito lhe for dado, muito se lhe
pedirá, e ao que muito se lhe confiou [responsabilidade requerida] muito mais se lhe pedirá".
Um dos propósitos na vida do crente é dar frutos. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o que tange e
faz o atrativo para bênçãos sobre nós. De que jeito devo produzir frutos se não for fazendo a obra de
Deus? Todo escolhido é por excelência um obreiro de Deus. Produzir frutos dignos de
arrependimento, não está se referindo somente para obreiros que tem uma responsabilidade
eclesiológica, mas a todo aquele que verdadeiramente tem a imbuinte de glória na sua vida. Aliás,
quando você faz a obra e produz fruto o Senhor não te deixa sem paga.
Mateus 24.46-47: "Bem-aventurado aquele servo que o SENHOR, quando vier, achar servindo assim.
Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens".
Deus nos visita no momento mais inesperado! Ele espera que nós estejamos sempre prontos para
falar com Ele [em oração, comunhão].
Todas as vezes que o Senhor te visitar [sua casa, sua vida] Ele tem alguma coisa nas mãos. Todas as
vezes que você sentiu um momento de gratidão: tem benção vindo aí! Ô irmão, Ô irmã! Corra pro
joelho; você vai ver como você conquistará espaço com Deus.
Nesta condição, em contrapartida, Jeremias 48.10: "Maldito [no original significa condenado]
aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que levar do sangue à sua
espada [ou seja responsabilidade a tempo e fora de tempo].
Um líder é líder, pelo que ele inspira, mas em Amor. Líder, tenha unidade na liderança, tenha
unidade nas participações com os irmãos. Obreiros não façam discriminação! A Obra não é tua!
Cuidado!!!
"Quando ateis, quando perceberes, quando observares o que é temor; atenta
que não é somente temor. É TREMOR. Trema diante do vosso Deus e ele será
manso e suave sobre o teu viver" diz o Senhor dos Exércitos.
É imprescindível para todo crente perceber esta qualificação, o Amor, pois somente assim não perde
o caminho diretivo, glorioso. Portanto, o crente deve observar ao redor que todos são importantes.

Efésios 5.15: “Portanto vede diligentemente como andais, não como néscio, mas como sábio usando
cada oportunidade, porquanto os dias são maus”.
É isso que você tem feito? Paulo alerta do perigo iminente, perigo terrível horrendo.
I Coríntios 15.58: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na
obra do SENHOR, sabendo que o vosso trabalho não é vão no SENHOR".
"Eu estou atento! Quanto te olho meu servo, você quer aquela benção? E o
que é que você tem nas mãos? Apresenta a sua demanda. O que você tem
feito para glorificar o meu nome?", diz o Senhor dos Exércitos.
Lucas 6.38: "Dai, e ser-vos-à dado [o que entregar? Seja os dízimos, atitudes], boa medida,
recalcada [duas vezes mais], sacudida e transbordando, vos deitarão [a mando do Senhor] no vosso
regaço [ceifa], porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão [ou seja, ou
Deus ou o diabo] de novo".
Ou Deus te mede para o teu benemérito ou o diabo pra te arrebentar; qual você escolhe? A obra é
uma grande e excelentíssima ordenança com provas, conforme o quilate de cada um, porém com
provas indescritíveis, provas equivalentes.
I Coríntios 4.12: “E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos [ou seja a nossa parte,
nossa atitude, a nossa dinâmica, nossa performance]. Somos injuriados e bendizemos [você faz
isso? Será que é assim?], somos perseguidos e sofremos”.
Josué 1.18: ”Todo o homem, que for rebelde às suas ordens, e não ouvir [obedecer] as tuas palavras
em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te, e tem bom ânimo”.
II Coríntios 3.11: “Porque ninguém pode pôr outro fundamento [quantas pessoas mudam os
fundamentos nas ordenanças da Igreja] além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo”.
Não são ordenanças de homens, mas ordenanças de Deus as quais são reveladas exclusivamente
quando é diretiva para o Anjo da Igreja.
Você não foi colocado neste cargo ao acaso. Foi porque tinha condições, mas se você não está
orando, buscando, produzindo frutos dignos de arrependimento, o melhor é você entregar o seu
cargo.
Cada servo, cada obreiro, cada pastor tem seu próprio Ministério. Segue o rastro da disciplina e da
obediência, da capacidade, porque Dom não se imita, Dom vem de Deus.
II Timóteo 2.4: ”E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser manso para com todos,
apto para ensinar, sofredor”.
II Crônicas 15.7: “Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos; porque a vossa obra tem uma
recompensa”.
“Eu quero observar os teus passos, quero dirigí-los da forma que me apraz,
mas é necessário que assimile os princípios os quais eu determinei para minha
igreja em toda terra, em todo planeta”. Diz o Senhor dos Exércitos.
Não tire, de forma alguma, o direito de glória como determinou o Senhor para ser feito a obra que
lhe apraz. Você quer ser abençoado? Então cuida dos Meus negócios e Eu cuidarei dos teus!
É isso que Deus me transparece na Bíblia. Você quer ter bons dias, comer os bens desta terra? Faça o
que Deus te mandar!

